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درحالی کــه خبرهــا از قطــع 
قریب الوقوع اینترنــت ماهواره ای 
ایالن ماســک در اوکراین حکایت 
دارد، ســازمان فضایی ایران درصــدد برنامه ریزی 
برای راه اندازی اینترنت ماهواره ای اســت. اگرچه 
ایالن ماسک اعالم کرده که اســتارلینک، دیگر از 
عهده هزینه های ارائه اینترنت ماهواره ای به اوکراین 
برنمی آید، اما در توییتی به این موضوع اشــاره کرد 
که چندین ترمینال اینترنت ماهواره ای استارلینک 
در ایران فعال شــده است. از ســوی دیگر، شرکت 
آمازون به عنوان یکی از رقبای سرسخت استارلینک 
اخیرا از پرتاب نخستین نمونه ماهواره های اینترنتی 
خود به فضا در اوایل ســال 2023خبر داده است. 
رئیس ســازمان فضایی ایران هم به تازگی گفته از 
شکل گیری شــرکت های دانش بنیان فعال در این 
حوزه حمایت کنیم. به این ترتیب به نظر می رســد 
که در آینده ای نه چندان دور، شکل ارائه اینترنت به 
کاربران و ساختارهای فنی این تکنولوژی تغییر کند.

برنامه ریزی ایران
رئیس ســازمان فضایــی ایران ســاخت منظومه 
ماهواره ای در ایــران را نیازمند یــک برنامه مدون 
می داند. حسن ساالریه در گفت وگو با رسانه ها درباره 
این برنامه می گوید: »از شــکل گیری شرکت های 
دانش بنیان فعــال در این حوزه حمایــت کنیم تا 
به مرور زمان به یک کنسرســیوم تبدیل و سازنده 
ماهواره های مخابراتــی کوچک)تا 300 کیلوگرم( 
شــوند.« او گام نخســت را طراحی و ساخت یک 
منظومه مخابراتی متشــکل از ریزماهواره ها اعالم 
می کند و ادامه می دهد: »این منظومه برای کارهای 
باند باریــک و اینترنت اشــیا مورد اســتفاده قرار 
می گیــرد. منظومه های ریزماهــواره ای کوچک و 
زیر ۵0 کیلوگرم اســت و بخش خصوصی به راحتی 
می تواند آن را بسازد.  معاون وزیر ارتباطات با اشاره به 
اینکه در این خصوص مطالعات امکان سنجی زیادی 
انجام گرفته و امیدواریم شــرکت های دانش بنیان 
در این بخش بــا جدیت به کار خــود ادامه بدهند، 
می گوید: »منظومه ریز ماهواره، برنامه ای است که 

ما در افق کوتاه مدت خود قرار داده ایم.«
به گفته ساالریه »ســازمان فضایی تا پایان ۱۴0۱ 
آگهی ثبت نام شرکت های دانش بنیان برای حضور 
در مناقصه و پلتفرمی را که باید برای این کار ساخته 

شود، اعالم می کند«.

 برنامه بلندمدت
 رئیس سازمان فضایی ایران شناسایی شرکت ها و 
توانمند کردن آنها را پیش زمینه حرکت به سمت 
گام اصلی می داند. ساالریه ســاخت ماهواره برای 
ارائه خدمات پهن باند را گام اصلی عنوان می کند و 
می گوید: »این اتفاق منجر به ارائه اینترنت می شود، 
یعنی همان کاری که منظومه ماهواره ای استارلینک 
توانایی انجام آن را دارد.«  او با تأکید بر اینکه ساخت 
منظومه ماهواره ای در کشــور ما به صورت انفرادی 
جلو نخواهد رفت، ادامه می دهد: »برای رسیدن به 
این هدف باید برای ارتفاعات مختلف چند صد و چند 
هزار ماهواره در زمان کوتاه به مدار مورد نظر پرتاب 
شوند.« با این حال، معاون وزیر ارتباطات دسترسی 
به این ســرویس را در کوتاه مدت ممکن نمی داند و 
می گوید: »اگر اکنون پرسیده شود در آینده نزدیک 

و صرفاً با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می توان 
منظومه ماهواره ای ساخت، پاسخم منفی است. در 
اهداف این چنینی باید کنسرسیوم بین المللی شکل 
بگیرد. نقشه راه ما این است که ایران همراه با چند 
کشور عالقه مند دیگر که با آنها رایزنی کرده ایم، برای 

ساخت منظومه ماهواره ای همراه شوند.«
به گفته ســاالریه »با تشــکیل این کنسرســیوم 
یک پلتفــرم را به صورت مشــترک طراحی و آن را 
به منظومه تبدیل خواهیم کرد. شــکل گیری این 
منظومه می تواند رقیبی برای منظومه استارلینک 

باشد«.
 

اینترنت ماهواره ای اوکراین در کما
به گزارش همشهری، مدتی است که ماهواره های 
استارلینک در درگیری هاي اوکراین نقش آفرینی 

می کنند و ایالن ماسک، مدیرعامل  اسپیس ایکس 
تبلیغات زیــادی در این رابطه کرده اســت. با این 
حال، سی ان ان به تازگی از نامه ای خبر داده است 
که محتوای آن درخواست از پنتاگون برای تامین 
مالی استارلینک در اوکراین است. درواقع شرکت 
اســپیس ایکس به پنتاگون هشدار داده که ممکن 
اســت کمک مالی خود به اوکراین را متوقف کند، 
مگر اینکه ارتش آمریکا هر مــاه ده ها میلیون دالر 
به آنها کمک کند. در این نامه از پنتاگون خواسته 
شــده تا بودجه دولت اوکراین و استفاده نظامی از 
استارلینک که گفته شده بیش از ۱20میلیون دالر 
برای بقیه سال خواهد بود و ممکن است برای ۱2ماه 
آینده نزدیک به ۴00میلیون دالر هزینه داشــته 

باشد را به عهده بگیرد.
یکی از مدیران اســپیس ایکس در این نامه نوشته: 
»ما در موقعیتی نیســتیم که بتوانیم ترمینال های 
بیشــتری را به اوکراین اهدا کنیم یا ترمینال های 
موجود را برای مدت نامحدودی تامین مالی کنیم.«

 این در حالی اســت که پس از رفع برخی تحریم ها 
از سوی وزارتخانه خزانه داری آمریکا، ایالن ماسک 
در جواب توییت یکی از کاربران گفته است که چند 
ترمینال اینترنت ماهواره ای اســتارلینک در ایران 

وجود دارد. 

رقابتدرزمیناینترنتماهوارهای
اینترنت ماهواره ای این روزها خبرساز است و وزارت ارتباطات هم اعالم کرده می خواهد به یک بازیگر در این حوزه تبدیل شود

پیوند سلول مغز انسان به موش 
برای درمان بیماری های مغزی

سرگیو پاســکا، متخصص علوم اعصاب در دانشگاه استنفورد، با 
رهبری یک تیم تحقیقاتی موفق شدند نورون های انسانی را در مغز 
موش های تازه متولد شده بکارند. به گزارش بیزنس اینسایدر، این 
روش ممکن است راه را برای اکتشافات مهم در مطالعه اختالالت 
روانی و عصبی هموار کند. به گفته پاسکا، دانشمندان موفق شدند 
سلول  های عصبی یا نورون  های زنده انسان را به هم متصل کنند 
تا سلول های مغزی موش  ها، تقویت شــود. تحقیقات آنها روش 
جدیدی برای انجام آزمایش هایي اســت که بــدون این روش 
تهاجمی یا حتی غیرممکن بود. پاسکا، مدیر بخش مغز و اعصاب 
دانشگاه استنفورد می گوید: ما اکنون می توانیم رشد مغز سالم و 
همچنین اختالالت مغزی که ریشه در رشد آنها دارد را با جزئیات 
بی سابقه ای، بدون نیاز به برداشتن بافت مغز انسان مطالعه کنیم. 
همچنین می توانیم از این پلتفرم جدید برای آزمایش داروهای 
جدید و ژن درمانی برای اختالالت عصبی-روانی استفاده کنیم. 
این تحقیقات پیشــرفته در مطالعه  ای که اخیرا در مجله نیچر 

منتشر شده مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.

پیش از این مطالعه ای مشابه این تحقیق برای نخستین بار در 
سال20۱۵ گزارش شد. در آن مطالعه، سلول  های پوست انسان 
ابتدا به سلول  های بنیادی تبدیل شدند و سپس تحت شرایط 
کنترل شده در ظروف آزمایشگاهی، این سلول ها به چندین نوع 
سلول مغزی مشتق و تکثیر شده و ارگانوئیدهایی شبیه قشر مغز 
را تشکیل دادند. این تیم اکنون ارگانوئیدها را به مغز موش های 
جوان منتقل کرده و آنها را در محل دقیق مغز قرار داده اند تا رشد 
آنها را به طور مؤثرتر بررسی کنند. طبق گفته پاسکا، سلول های 
موش خیلی زود به بافت انسان پیوستند و ارگانوئیدهای کاشته  
شده انسانی زنده مانده و رشد کردند. پاسکا و همکارانش برای 
سنجش ظرفیت ارگانوئیدهای پیوندی، از سندرم تیموتی)یک 
بیماری ژنتیک نادر که به شدت با اتیسم و   صرع مرتبط است( 
اســتفاده کردند. آنها یک ارگانوئید تولید شــده از سلول های 
پوستی بیمار مبتال به سندرم تیموتی را به یک مغز موش پیوند 
زدند. پاسکا گفت: بعد از گذشت ۵ تا 6 ماه، محققان تفاوت های 
مشــخصی را بین فعالیت الکتریکی دوطرف مشاهده کردند. 
عالوه بر این، دانشمندان همچنین نشان دادند که نورون  های 

انسانی می توانند با ورودی حواس موش  ها فعال شوند.

 ابهام در نشانه های وجود آب
 در مریخ 

اخترشناسان دانشگاه کورنل، به این نتیجه رسیدند که به احتمال 
زیاد بازتاب های درخشان زیر سطح قطب جنوبی مریخ، مربوط 
به الیه های زمین شناسی اســت تا مایعی مانند آب. به گزارش 
سایتک دیلی، دان اللیچ، پژوهشگر و اخترشناس گفت: »روی 
زمین، انعکاس  های درخشان اغلب نشانه ای از وجود آب است، اما 
در مریخ، نظر غالب این بود که برای تشکیل دریاچه های مشابه، 
هوا باید خیلی سرد باشد. با این حال این سؤال که بازتاب های 
درخشانی در مریخ وجود دارد همچنان برجای خود باقی است 
و نیاز به توضیح دارد. اللیچ شبیه سازی هایی را با ۴ماده اتمسفر، 
یخ آب، یخ دی اکسیدکربن و بازالت انجام داد. شبیه سازی  با سه 
الیه )دو الیه CO2  که توسط یک الیه یخ غبارآلود از هم جدا 
شده اند( بازتاب هایی ایجاد کردند که به اندازه مشاهدات واقعی 
از مریخ، درخشان بوده اند. این مدل ها نشان دادند که ضخامت 
الیه ها و فاصله آنها تأثیر بیشــتری بر قدرت بازتاب نسبت به 
ترکیب الیه ها دارد. اللیچ پس از انجــام این آزمایش به همراه 
همکارانش گفت: ما نشــان داده ایم که می توان انعکاس های 

روشن را بدون وجود آب هم ایجاد کرد.

دادگاهی در برزیل جریمه ای ۱۹میلیون 
دالری بــرای اپــل تعییــن کــرده و بــه اين 
شــرکت دســتور داده همــراه آیفــون، 
شــارژر نیــز بفروشــد. ایــن شــکایت از 
ســوی گروهــی از مصرف کننــدگان و 
مالیات دهنــدگان برزیلــی ثبــت شــده 
بود کــه معتقدند این شــرکت بــا فروش 
محصوالت پرچمــدار خود بدون شــارژر 
اقدامــی سوءاســتفاده جویانه انجــام 

می دهد.

 ۱۹ 
میلیون دالر

کشــت جلبک هــای دریایــی در مــزارع 
زمینــی می توانــد نیازهــای تغذیــه ای 
آینده جهــان را تامین کــرده و به پایداری 
محیط زیســت نیز کمک کند. براساس 
نتایج مطالعه جدیدی، چنین روش هایی 
می تواند تا سال2050، نیاز تغذیه بیش 
از ۱0میلیــارد نفــر را در جهــان بــرآورده 
ســازد. میکروارگانیســم های طبیعــی 
کربن خــوار می تواننــد در آینــده نقــش 
مهمی را در تولید غــذا و بهبود وضعیت 

 محیط زیستی برعهده داشته باشند.

 ۱0 
میلیارد نفر

فضا

عدد خبر

دانش

فناوری

آمازون، رقیب استارلینک
درحالی که مردم شــرکت آمازون را به عنوان بزرگ ترین خرده فروشــی دنیا می شناسند، حاال 
این شــرکت اعالم کرده نمونه های اولیه دو ماهواره با نام های Kuipersat و Kuipersat، در 
اوایل ســال 2023با موشــک Vulcan Centaur وارد مدار خواهند شــد. زمانی که آمازون 
اعالم کرده، از برنامه ریزی قبلی این شرکت عقب تر اســت. این شرکت سال گذشته اعالم کرده 
 بود که نمونه های اولیه را در 3ماهه چهارم سال 2022با کمک موشــک دیگری از شرکتی با نام

 ABL Space Systems به فضا پرتاب خواهد کرد. با این حال، درصورتی که پرتاب آمازون با 
موفقیت انجام شود، تبدیل به رقیب جدی ماهواره های استارلینک خواهد شد.

مکث


